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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 999/2001/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0053),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 154(4)(b). cikkére, amely 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0054/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
999/2001/EK rendelet
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A 9. cikk (3) bekezdése a 
következőképpen módosul:
(3) „Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazható az V. melléklet 5. 
pontjában felsorolt kritériumok 
figyelembevételével olyan kérődzők 
esetén, amelyek a Bizottság által elismert 
alternatív vizsgálaton mentek keresztül, 
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és a vizsgálat eredménye negatív volt.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására vonatkozó 
intézkedéseket a 24. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Ezt az intézkedést az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz kell igazítani az 
5. cikk (3) bekezdésében említett gyorstesztekhez és a 8. cikk (2) bekezdésében említett 
alternatív vizsgálatokhoz hasonlóan.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 b pont (új)
999/2001/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b) A 13. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdése a következőképpen módosul: 
„E bekezdés rendelkezéseitől eltérve a 
tagállamok egyéb intézkedéseket is 
alkalmazhatnak, amelyek ezzel 
megegyező szintű védelmet tesznek 
lehetővé, ha ezek az intézkedések a 24. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban jóváhagyásra kerülnek, a 
24. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
elfogadott kritériumok alapján.”

Or. en

Indokolás

A védelem azonos szintjének elbírálása az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban elfogadott kritériumok alapján történik.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 bekezdés – a pont
999/2001/EK rendelet
23 a cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 5. cikk (3) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében 
és a 8. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
gyorstesztek jóváhagyása,

a) az 5. cikk (3) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 6. cikk (1) 
bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében 
és a 9. cikk (3) bekezdésében hivatkozott 
gyorstesztek jóváhagyása,

Or. en

Indokolás

A 9.3 cikk ezekre a tesztekre utal.

INDOKOLÁS

A fertőző szivacsos agyvelőbántalom komoly veszélyt jelent egészségünkre;  halálos fertőző 
betegség, amely a fertőzött húsban található speciális protein révén terjed. Az emberi agy 
károsodását okozza. A szigorú európai jogszabályoknak köszönhetően csökkent a járvány. 
Ebben a jelentésben az előadó, elődje fantasztikus munkáját egészíti ki azáltal, hogy új, az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással szabályzandó elemekkel gazdagítja azt. 
A Bizottság javaslata jó irányba tart, ám módosításra szorul. Rendkívül óvatosan kell 
eljárnunk annak biztosítására, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás ne 
okozza a fertőző szivacsos agyvelőbántalom elleni intézkedések lelassulását. A tagállamok 
számára megengedett eltérések során meg kell előzni a jogszabályokban rejlő kibúvók 
lehetőségét. Nagyon fontos az Európai Parlament e folyamatban betöltött szerepe, mivel a 
Parlament munkája és dokumentumai is átláthatóak. A fertőző szivacsos agyvelőbántalommal 
kapcsolatos hírhedt botrányokat követően ez az átláthatóság az európai nyilvánosságot joggal 
megilleti.
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